
§ 1 

Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora Konkursu 
pod nazwą: „Zostań najmłodszym komentatorem meczu reprezentacji Polski!". 
2.  Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania 
określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki które 
uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków 
określonych w Regulaminie nie uzyska prawa do otrzymania Nagrody.   
3. Organizatorem Konkursu jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. 
J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, o numerze 
identyfikacji podatkowej NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym wpłaconym 
całkowicie w wysokości 286 596 500,00 zł.   
4. . Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:  
1) Czas trwania Konkursu – okres wskazany w § 2 ust. 2;  
2) Konkurs – „Zostań najmłodszym komentatorem meczu reprezentacji Polski!" 
3) Organizator – podmiot wskazany w ust. 4; 
4) Regulamin – niniejszy regulamin; 
5) Serwis – strony internetowe znajdujące się pod adresem www.sport.tvp.pl 
stanowiące część portalu internetowego tvp.pl; 
6) Aplikacja – TVP Sport 
7) Portal – tvpsport.pl 
8) Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 8 lat, ale nie starsza niż 13 lat, 
posiadająca zgodę na udział w Konkursie jej opiekuna prawnego, zamieszkała na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która nie jest członkiem rodziny pracownika lub 
współpracownika Organizatora.; 
 

§ 2 

Miejsce i czas trwania Konkursu  

 

1. Konkurs jest przeprowadzany w Serwisie Organizatora. 

2. Konkurs jest przeprowadzany w dniach 2-27.09.2019 r. Start i koniec konkursu o 

godzinie 12:00. 

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 3.10.2019 r., w Serwisie i Aplikacji 

Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu bez 

podania przyczyn. 

 

 

§ 3 

Zasady przeprowadzenia Konkursu  

 

1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi pobrać (używając przycisku 

„Pobierz plik”) udostępniony na stronie komentator.tvp.pl klip z fragmentem 



meczu, a następnie nagrać do niego komentarz i uploadować (wysłać) w tym 

samym serwisie, wykorzystując sekcję „Prześlij plik do nas” i przycisk „Dodaj 

plik”. 

2. Przystąpienie do Konkursu następuje w momencie dodania pliku ze 

skomentowanym fragmentem meczu.  

3. Każdy z Uczestników przystępując do Konkursu: 

1) akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz oświadcza że spełnia 

warunki określone Regulaminem, 

2) musi dołączyć Deklarację zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział 

w konkursie niepełnoletniego Uczestnika, która jest dostępna na stronie 

konkursu w Portalu z ręcznym podpisem pełnoletniego opiekuna prawnego, 

3) wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony Organizatora.  

Ponadto warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest  

zaznaczenie na stronie konkursu, o której mowa w ust. 1 zgody na 

przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie oświadczenia 

następującej treści:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu (zgodnie z 
ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 
922).." 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika w 

każdym czasie, jeżeli Uczestnik naruszy warunki udziału w Konkursie 

określone w Regulaminie. 

 

 

§ 4 Zwycięzcy Konkursu i nagrody 
 

 

1. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, której komentarz wybranego fragmentu 

zostanie uznany za najlepszy przez powołaną przez redakcję TVP Sport komisję 

konkursową.  

2. Nagrodą w konkursie będzie możliwość skomentowania meczu reprezentacji Polski 

wraz z jednym z komentatorów TVP Sport. Organizator pokrywa koszty  noclegu 

(dwie doby hotelowe)  dla zwycięzcy oraz pełnoletniego opiekuna. 

3. Zwycięzca Konkursu o formie i terminie odbioru nagrody zostanie powiadomiony 

drogą elektroniczną.  

4. Brak wysłania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3, najpóźniej 2 dni po 

zakończeniu konkursu jest równoznaczny z rezygnacją osoby uprawnionej z prawa do 

otrzymania nagrody i wygaśnięciem tego prawa.  

5. W przypadku wygaśnięcia prawa do otrzymania nagrody, pozostaje ona w 

dyspozycji Organizatora. 

6. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe lub na ich 

równowartości pieniężną. 

7. Wartość nagrody nie przekracza kwoty 2000 zł. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość nagrody jest wolna 

od podatku dochodowego. 

 

§ 5 

Ochrona danych osobowych 



 

1. Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, Organizator 

informuje, iż administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników 

oraz ich rodziców i opiekunów prawnych jest Organizator. Przetwarzanie danych 

osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej 

"Rozporządzenie"). 

2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z 

obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 

przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wzięcia 

udziału w Konkursie.  

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody  - 

art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w 

tym wydania nagród i jego rozliczenia, oraz celu komunikacji z Uczestnikami. Dane 

osobowe zwycięzcy konkursu oraz jego rodzica lub opiekuna prawnego przetwarzane 

będą również na postawie art. 6 ust. 1 lit. c – obowiązku wynikającego z przepisów 

rachunkowo-podatkowych. 

5. Osobom wskazanym w ust. 1 przysługuje prawo do:  

- dostępu do treści swoich danych osobowych; 

- sprostowania swoich danych osobowych; 

- usunięcia swoich danych osobowych;  

- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;  

- przenoszenia swoich danych osobowych; 

- wycofania udzielonej zgody, co pozostaje bez wpływu na legalność 

przetwarzania danych przed jej wycofaniem; 

w sytuacjach ściśle określonych w przepisach RODO. Wskazane uprawnienia 

można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w ust. 8. 

 

6. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego 

dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.   

7. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem 

rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. 

Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem "do Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych". 

8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji Konkursu oraz realizacji 

przyznanej nagrody oraz niezbędnym dla rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Okres 

ten może zostać przedłużony w sytuacji, gdy przetwarzanie danych będzie niezbędne 

dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnym uroszczeniami. Dane 

osobowe Zwycięzcy konkursu oraz jego rodzica lub opiekuna prawnego przetwarzane 

będą przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych.  

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej. 

10. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu 



przetwarzaniu 

11. Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy administracji publicznej, jeżeli 

obowiązek udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa  oraz inne 

podmioty świadczące usługi dla Organizatora w zakresie oraz celu zgodnym z 

Konkursem. 

 

 

 

§ 6 

Reklamacje 
 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie 

(wraz z uzasadnieniem) na adres: Telewizja Polska S.A., ul. J.P. Woronicza 17, 00 -999 

Warszawa z dopiskiem na kopercie „Zostań najmłodszym komentatorem meczu 
reprezentacji Polski!", przez cały czas trwania Konkursu oraz nie później niż w 

terminie 3 dni od daty zakończenia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego).   

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji osoby 

zgłaszającej roszczenie, jak również dokładny opis powodu reklamacji oraz 

zgłaszanego roszczenia. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 3 dni od daty doręczenia reklamacji.  

4. Reklamacje wysłane po upływie terminu określonego w §6 ust. 1 powyżej, nie będą 

rozpatrywane.  

5. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od 

niej odwołanie. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 
 

1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 

grach hazardowych. 

2. Regulamin Konkursu jest dostępny w Serwisie przez cały okres trwania Konkursu, z 

zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria tego Serwisu. Regulamin jest 

ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.   

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, 

mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.  

4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach 

promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres 

uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie 

zapisów niniejszego Regulaminu.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany wchodzą w życie z dniem 

opublikowania w Serwisie. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu 

niewłaściwego adresu email, lub innych danych uniemożliwiających jego 

identyfikację, a tym samym uniemożliwiających odebranie nagrody. Próba wysłania 

wiadomości z informacją o odebraniu nagrody jest wykonywana tylko raz. Organizator 

nie ponosi odpowiedzialności za czynniki uniemożliwiające jej dostarczenie 

(blokowanie poczty, przepełniona skrzynka itp.).  



7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, 

Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.   

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Serwisie.  


